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Høring af notat om Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 

2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Øster-

søen 

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (herefter benævnt ”DFPO”) har den 10. 

september 2021 modtaget ovennævnte høring. 

 

Nedenfor findes DFPOs bemærkninger til høringen. 

 

DFPOs bemærkninger 

Indledningsvis skal DFPO påpege, at fiskeriet finder, at der er tale om en grundlæggende 

meget problematisk fortolkning af den fælles fiskeripolitik, når EU Kommissionen lægger op 

til at forvalte hele fiskeriet i Østersøen på grundlag af tilstanden af en enkelt art.  

DFPO anerkender, at tilstanden for torsk i den østlige Østersø er bekymrende og, at situa-

tionen i den vestlige Østersø er værre end biologerne har antaget gennem de seneste fem 

år. Forvaltningen af fiskeriet skal selvfølgelig tage dette forhold i betragtning. MEN, erhver-

vet kan ikke acceptere, at kvoter for arter i fremgang sættes under den anbefalede værdi, 

udelukkende for at beskytte torsk. Særligt ikke i en situation, hvor ICES vurderer, at fiskeriet 

kun er årsag til en brøkdel af de døde torsk og det yderligere vurderes, at selv uden fiskeri 

vil torskebestanden formindskes. 

Også af denne grund finder DFPO, at påstanden om, at forslaget skønnes at have en positiv 

effekt på beskyttelsesniveauet, fordi der tages højde for bestandssituationen for de berørte 

bestande, ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Forslaget tager netop IKKE højde 

for situationen i bestandene, idet forslaget ignorerer ICES’ observationer om fiskeriets ef-

fekt. For de vestlige torsk har forvaltningen netop fulgt ICES anbefalinger uden at dette har 

haft en positiv effekt på bestandsudviklingen. 

Siden fremsendelse af notatet er der kommet en rådgivning for torsk i den vestlige Østersø. 

I skrivende stund er EU Kommissionens forslag ikke modtaget, men DFPO vil her komme 

med sin anbefaling til kvotens størrelse.  

Opretholdelse af lukkeperioder vil heller ikke have en målbar, gavnlig effekt. Det vigtigste 

gydeområde for østtorsk har været lukket for fiskeri i gydeperioden siden 1998, men det er 
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endnu ikke lykkedes for nogen forsker at dokumentere en positiv effekt på gydebiomassen. 

Lukningen af område 24, mellem Falster og Bornholm, forhindrer fiskerne i at fange fladfisk 

i en periode, hvor dette ellers kan gøres uden fangst af torsk. I område 22, Bælthavet og det 

Sydfynske Øhav, er der lukket for fiskeri i gydeperioden og der sker faktisk gydning (uden 

at det kan vises at den er værre eller bedre end før lukningen blev indført). Det viser sig 

imidlertid år efter år, at de små torsk som fiskerne ser hen på efteråret, er forsvundet om 

foråret, efter at de tusindvis overvintrende skarver er trukket væk. 

Hvis ikke forvaltningen af fiskeriet tager udgangspunkt i helheden og sætter ind der, hvor 

problemerne findes, så risikerer man, at man stopper fiskeriet og alligevel mister torsken, 

samtidig med at man mister en bæredygtig produktion af sunde fødevarer med minimalt 

klimaaftryk og tusindvis af arbejdspladser og eksistensgrundlag for fiskeriet og følgeerhverv 

langs kysterne. 

For DFPO er det afgørende, at forvaltningen sker med udgangspunkt i de forhold der er, og 

ikke de forhold man ønsker der skal være. Derfor foreslås det, at følgende elementer ind-

drages: 

• Fiskerne får mulighed for at anvende selektive redskaber, som reducerer fangsten af 

torsk i et målrettet fiskeri efter fladfisk (rødspætte, tunge, skrubbe, pighvar mm.). 

• Forvaltningen af det rekreative fiskeri afspejler de tiltag der foretages i det kommer-

cielle fiskeri. 

• Hvis bestanden er mindre end målsætningen, så fastsættes kvoterne på et niveau så 

bestanden forventes at være større efter fiskeriet end før. 

• Hvis bestanden er større end målsætningen, så fastsættes kvoten efter EU's forvalt-

ningsplan. 

• Torsken i den østlige Østersø skal fiskes med så lav en intensitet som det er muligt 

uden at reducere fiskeriet på de andre bestande. 

• Situationen for fiskeriet er alvorlig og der igangsættes en ophugningsordning. 

• Bestemmelser om lukkede områder og perioder revurderes, således at bedre afspej-

ler den biologiske viden og vilkårene i naturen. 

• Hvis ikke ovennævnte revurdering af lukkeperioder og -områder fører frem til en er-

kendelse af at være uden betydning for bestandene og at de derfor opretholdes, så 

bør de eksisterende undtagelser for fiskeri i lukkede perioder ændres, så også fartø-

jer over 12 meter kan fiske med faststående redskaber i de områder, der er undtaget. 

• Der indføres undtagelse for landingspligten for rødspætter i Østersøen, som det er 

sket i stort set alle andre farvande. 

• Muligheden for fleksibilitet opretholdes for at kunne imødegå de ganske betydelige 

ændringer erhvervet står overfor. Det er ikke kun ændringer i økosystemet, men også 

ændringer i det videnskabelige grundlag. Det skal erindres, at rådgivningen for torsk 

i den vestlige Østersø er blevet fulgt gennem flere år og at det ikke er fordi at man 

har siddet rådgivningen overhørig, at situationen er som den er – tvært imod. Når 

ICES i løbet af en genberegning pludselig opdager at bestanden flere år tilbage har 

været mindre end halvt så stor som antaget dengang, så er der behov for at give 

erhvervet maksimal fleksibilitet for at tilpasse sig den nye vurdering. 
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Konkret foreslår DFPO følgende kvoter for 2022: 

Torsk i 22-24: Erhvervet deler ikke ICES opfattelse af situationen, selv om det anerkendes, 

at torsk i den vestlige Østersø ser ud til at være i en noget ringere tilstand end det var 

tilfældet ved sidste års rådgivning. Det skal bemærkes, at ICES ikke påstår, at bestanden 

er faldet dramatisk i løbet af et år. Den var bare meget mindre sidste år (og før det) and man 

troede den var. På den måde er der i beregningerne forsvundet 10.000 tons i bagklogska-

bens lys – hvert år siden 2017. Det er næsten dobbelt så meget som der er fisket. Heldigvis 

siger ICES, at nu har de fundet fejlen, og vurderer dette års rådgivning som retvisende. 

Derfor tillægger DFPO dette års vurdering så meget vægt, at erhvervet tør foreslå en kvote, 

der fastsættes på baggrund af forsigtighedsdødeligheden til 4.461 tons. Dette vil give en 

vækst i gydebiomassen på 40%. 

Torsk i 25-32: Kvoten er i 2021 fastsat til 595 tons, som EU Kommissionen foreslår fastholdt 

i 2022. DFPO erfarer, at Rusland har sat en autonom kvote på 3.000 tons. DFPO finder det 

uacceptabelt, at EU's fiskere skal begrænses i deres fiskeri som følge af andre landes fast-

sættelse af autonome kvoter. DFPO foreslår derfor, at der fastsættes en TAC på 2.000 tons 

til EU. 

Rødspætte: DFPO foreslår at kvoten sættes efter biologisk anbefaling og EU's forvaltnings-

plan til 11.082 tons. 

Sild i 22-24:Kvoten fastholdes på samme niveau som i 2021 – 1.575 tons. 

Sild i den centrale Østersø: DFPO foreslår, at kvoten sættes efter biologisk anbefaling og 

EU's forvaltningsplan til 62.353 tons. 

Brisling: ICES’ vurdering af bestandens udvikling giver mulighed for at øge kvoten med 

39% i forhold til den kvote der gælder for 2021. Idet bestanden er langt større end målsæt-

ningen, finder DFPO at dette bør ske, fordi det vil give nogle fiskere en mulighed for at 

overleve de ændringer der tilsyneladende sker i Østersøen og kvoten for EU bør derfor øges 

til 335.590 tons. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Bestyrelsesformand, Danmarks Fiskeriforening PO 


